
Obec Kaluž a 
Obecný  u rad, 072 36 Kaluž a 

 
Z Á P I S N I C A 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kaluža 

konaného dňa 5. októbra  2019 

 

Prítomní:  Poslanci: Rudolf  Bendžuch, Jozef Jambor, Mgr. Iveta Kalaninová, Roman 

Michulek, Ing. Marek Misár 

 

Ďalší prítomní:  Mgr. Anna Kosánová, hlavná kontrolórka obce 

Mgr. Vladimíra Ficová – zamestnanec OcÚ 

 

 

PROGRAM: 
 

1. Úvodné záležitosti  

a. Otvorenie zasadnutia 

b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

2. Voľba zastupujúceho starostu obce 

3. Program verejného zhromaždenia 6.10.2019 

4. Interpelácie poslancov 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

Poslanec poverený zvolávaním Obecného zastupiteľstva Ing. Marek Misár požiadal 

o doplnenie bodu programu – Poverenie poslanca, ktorý povedie obecné zastupiteľstvo, s čím 

všetci poslanci súhlasili. 

 

Mgr. Iveta Kalaninová navrhla vedením obecného zastupiteľstva Ing. Mareka Misára, s čím 

všetci poslanci súhlasili.  

 

 

K bodu 1 

 

a) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu,  

Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvoril Ing. Marek Misár, poslanec poverený vedením 

obecného zastupiteľstva. Privítal všetkých prítomných. 

Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s 

pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Program rokovania predkladá  poslanec poverený vedením obecného zastupiteľstva Ing. 

Marek Misár. 

 



Rozprava 
 
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy. poslanec poverený vedením 

obecného zastupiteľstva Ing. Marek Misár konštatoval, že program bol schválený. 

b)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Návrh predniesol poslanec poverený vedením obecného zastupiteľstva Ing. Marek Misár 

Za zapisovateľku a overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: 

Zapisovateľka:   Mgr. Vladimíra Ficová 

 

Overovatelia zápisnice:  Rudolf Bendžuch 

Jozef Jambor 

 

Členovia návrhovej komisie: Mgr. Iveta Kalaninová      

    Roman Michulek 

 
Rozprava 
 
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy. Poslanec poverený vedením 

obecného zastupiteľstva Ing. Marek Misár skonštatoval, že zapisovateľka, návrhová komisia 

a overovatelia zápisnice budú pracovať v predloženom znení.   

 

k bodu 2. 

Voľba zastupujúceho starostu obce 

Slova  sa ujala poslankyňa Mgr. Iveta Kalaninová, ktorá navrhla prítomným poslancom, aby 

bol zastupovaním starostky obce poverený Ing. Marek Misár. 

 

Rozprava 

Jambor – prikláňa sa k uvedenému návrhu 

Michulek – súhlasí s uvedeným návrhom 

Bendžuch – nemá námietky voči tomuto návrhu 

Mgr. Kalaninová – vyzvala Ing. Misára, či súhlasí s poverením zastupovania starostky obce 

do vykonania  nových volieb a zloženia sľubu starostu obce 

Ing. Misár - súhlasí s poverením zastupovania starostky obce do vykonania  nových volieb a 

zloženia sľubu starostu obce 

 

Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Iveta Kalaninová predniesla návrh uznesenia č. 

88/2019 

 

Návrh uznesenia 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaluža po vypočutí si predloženého návrhu: 

 

1. poveruje 

 

Ing. Mareka Misára zastupovaním starostky obce vo všetkých činnostiach a právomociach, 

ktoré sú vo výlučnej kompetencii starostu do vykonania nových volieb a zloženia sľubu 

starostu obce 

 

Hlasovanie 

za: 5 (Bendžuch, Jambor, Kalaninová, Michulek, Misár),  



proti: 0,  

hlasovania sa zdržalo: 0  

 

Zastupujúci starosta konštatoval, že  obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia 

tak, ako bol predložený. 

 

k bodu 3. 

Program verejného zhromaždenia 6.10.2019 

Zastupujúci starosta obce Ing. Marek Misár predložil prítomným informáciu o pripravovanom 

verejnom zhromaždení občanov, ktoré sa uskutoční 6. októbra 2019. Hlavným bodom 

programu verejného zhromaždenia je oboznámenie obyvateľov obce so súčasnou situáciou 

v obci, o prebehnutej Letnej turistickej sezóne 2019, ďalej by sa malo hovoriť 

o pripravovaných akciách – Kalužšká koštovačka v spojení s októbrom – mesiacom úcty 

k starším, Mikuláš pre deti a Silvestrovským večerom.  

Poslanci vzali túto informáciu na vedomie bez uznesenia. 

 

k bodu 4. 

Interpelácie poslancov 

 

Nikto z prítomných nepredložil žiadnu otázku 

 

k bodu 5. 

Diskusia 

 

Nikto z prítomných nepredložil žiadnu otázku do diskusie 

 

k bodu 6. 

Záver 

Zastupujúci starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marek Misár 

zastupujúci starosta obce 

 

Overovatelia zápisu: 

 

Rudolf Bendžuch ...................................................... 

Jozef Jambor  ...................................................... 

 

Zapísala: 

Mgr. Vladimíra Ficová 


